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Z Š  U h e r s k ý  B r o d ,  P o d  V i n o h r a d y  1 4 2 0  

 
 Co najdete v našem 
 časopise ??? 
 
• co se děje – 

aktuální informace 
pro deváťáky 

• anketa s druháky 
• interview s učitelem 
• recenze k filmu  
• hudební okénko 
• spolužáci slohují 
• vtipy, perličky 
• křížovka, fejeton  
• vánoční anketa  
• dívčí okénko 
• zajímavosti 
• Vánoce 
• sportovní okénko 

 
 
 

Ahoj lidičky, 
tak už se nám konečně podařilo dát 
dohromady první číslo časopisu v tomto 
školním roce. O vaši přízeň se budeme 
pokoušet v nové sestavě, protože skoro 
všichni „psavci“  odešli na střední školy. 
Mimochodem, občas se jim, jak slyšíme, po 
nás stýská.  
   Letos jsme se pokusili nalákat i mladší 
spolužáky, aby to příští rok, až po nás 
převezmou redakci, nebyl takový šok.  
    O členech redakční rady se dočtete na 
poslední straně, pokud ovšem vydržíte do 
konce ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺.  
   Líbí se nám, že konečně  za námi chodí i 
žáci, kteří nejsou členy žurnalistického 
kroužku, a nosí nám své příspěvky, které rádi 
uveřejňujeme. Napište, co se vám líbí a co 
byste naopak změnili. Těšíme se na vaše 
náměty a  příspěvky. 

Vaše redakce

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

ROČNÍK2 ČÍSLO1 WWW.ZSVIN.CZ PROSINEC 2004 
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CCOO  SSEE  DDĚĚJJEE……  
 
Čau lidi! Na těchto stránkách se dozvíte informace, které byste mohli nebo radši měli vědět… 
Dnešním tématem jsou akce školy, přijímací řízení na střední školy a vše, co  s tím souvisí. 
 

Termíny podání přihlášek na střední školy a střední odborná učiliště: 
Žák odevzdá vyplněné přihlášky výchovné poradkyni : 

• do 15. listopadu 2004 jednu přihlášku na uměleckou školu nebo 
konzervatoř, 

• do 28. února 2005 letos podle nového školského zákona pouze 1 
přihlášku na střední školy nebo na víceleté gymnázium (týká se žáků 
5.ročníku, kteří chtějí studovat na osmiletém gymnáziu). 

 

 Termín přijímacích zkoušek na střední školy 
pro školní rok 2004/2005 

18. dubna 2005 

 

 

Další termíny budou vypsány po skončení prvního kola. 
Termín pro žáky 5.ročníku bude upřesněn. 
Bližší informace získáte u p.uč Slavíčkové, za kterou také můžete chodit s rodiči každý čtvrtek na 
konzultace o středních školách, budoucím povolání, popř.kvůli problémům, které vás trápí. Můžete se 
zastavit také u nástěnek ve 3.patře před kabinetem výchovného poradenství, kde najdete 
nejaktuálnější informace o středních školách. 

 
Akce, které proběhly, proběhnou nebo probíhají 

 
• Invex 2004 proběhl od 11. - 15.10. 2004 v Brně. 
Všechny brány se otevřely v 9.00 hod. ráno, ale už dlouho před otevřením tam čekaly desítky 
návštěvníků. Pro nás a  asi pro všechny „náctileté“ byl  nejzajímavější pavilon Z. V něm se předvedly 
nejmodernější technologie, co se týká her a počítačů. Byly to nekonečné přehlídky nejnovějších her od 
strategií až po adventury. Prezentovaly se tam hry jako např.The Sims 2, NHL 2005, olympijské hry 
Atény 2005 atd. To, co by vás asi nejvíce zaujalo, byla hra DOOM 3.  
Na tuto hru stály fronty, aby si ji mohli návštěvníci tohoto pavilonu alespoň zahrát. V dalších 
pavilonech se rozdávaly reklamní letáky na nejnovější technologie od digitálních foťáků až po 
nejnovější programy do počítačů. A před už zmíněným pavilonem Z byly tyto akce: skoky na BMX a 
Freestyle kolech. Předvedl se nám Author GANG. Na této akci předvedli své nejlepší kousky Mr. 
Spaceman a Mr. Valenta. Škoda, že se nepřihlásilo dost žáků, a proto jsme nejeli se spolužáky, nýbrž 
sólo s rodiči či sami. Chyběla sranda a pokec v autobuse. Snad to vyjde příští rok. 
 
• 25. října 2004 proběhla na naší škole přehlídka středních odborných škol a středních 

odborných učilišť z Uherského Brodu a okolí.  
Žáci 9. ročníku se tady objevili i se svými rodiči. Školní jídelna byla zaplněna k prasknutí. Doufáme, že 
se každý alespoň seznámil s tím, jaké školy v regionu jsou, mohl se zeptat zástupců škol na všechny 
informace, o které měl zájem. Tato akce  se vždy setkává s obrovským zájmem žáků, ale i rodičů. 
 
• Návštěva SPŠ Uherský Brod 
O den později jsme jeli na SPŠ v Uherském Brodě, kam jsme byli pozváni vedením školy, abychom se 
seznámili s jednotlivými obory, ale zároveň nám bylo umožněno podívat se i do dílen Slováckých 
strojíren. Exkurze byla velice zajímavá, měli jsme spoustu dotazů. Chtěli bychom poděkovat 
PaeDr.Rostislavu Šmídovi, řediteli SPŠ Uh.Brod, za umožnění prohlídky a za jeho zájem o nás, budoucí 
studenty. 
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• Burza středních škol Uherské Hradiště 
A pokud některým nestačila nabídka možnosti studia 
na přehlídce na naší škole, ani návštěva průmyslovky, 
tak se určitě dozvěděl další informace na Burze 
středních škol v Uherském Hradišti 3.listopadu 2004, 
kde se představily nejen školy z hradišťského okolí, ale 
také ze Zlínska, Hodonínska, byli tu zástupci SPŠ 
lesnické v Hranicích na Moravě, Střední pedagogické 
školy v Kroměříži, SOŠ a SOU spojů z Brna a mnoho 
dalších. Takže bylo z čeho vybírat. 
 
• Třídní schůzky 
Poslední čerstvou akcí byly třídní schůzky, které se konaly 8. 11. 2004. Jestli jste měli špatné známky, 
je tady poplašné zvonění, abyste si je co nejdříve opravili, protože známky v 1.pololetí mohou mít 
nedozírné důsledky!!! Píšou se totiž na přihlášky a na mnohých školách se za ně dávají body při 
přijímacím řízení. Pro ty, kteří se hlásí na učební obory SOU, je to ještě důležitější, protože zde jsou 
žáci přijímáni jen na základě známek z 8. a 9.ročníku. 

Posp@ 
 

 
� Malý kluk ve škole dostával samé špatné známky. Jednou o přestávce zastaví na chodbě svého 

učitele a povídá: „Nechci vás strašit, ale táta říkal, že jestli nezačnu nosit ze školy lepší známky, 
někdo dostane pěkně nařezáno.“ 

 

� Učitelka biologie : „O zahrady pečují zahradníci …A o sady?“  „Sadisté!“ 
 

� Učitel angličtiny: „What do you dislike?“  „To jako jestli tu máme nějaký dyslektiky?“ 
 

� Učitel chemie: „ Kdo nám poví, jak lze pomocí vody získat světlo?  „Stačí umýt okno!“ 
 

� „Ke spolužákům je hrubý a při rozhovoru se mnou mi tyká, tetuje si při vyučování ruku a za zády 
se mi směje do očí. Kouká se na mě přes pravítko a směje se mi, že jsem zelená.“ 

 
 
www.referaty.cz 
Na těchto stránkách najdeš především vypracované maturitní otázky z různých předmětů, ale i spoustu referátů a 
řadu dalších užitečných tipů. 
www.doucime.cz  
Zde můžeš pomocí vyhledávače najít někde poblíž svého bydliště soukromého učitele, který tě vytáhne z bryndy. 
www.ctenarsky-denik.cz 
Největší čtenářský deník hledej právě na této adrese. Najdeš tu stručné obsahy všech možných knih ☺☺☺. 
 

SMS 
 

� Dítě lezoucí v trávě je roztomilé  do té doby, než ji začne hulit. 
� Jídlo máš v pračce, sem u psychiatra. mamka 
� Díky vašemu rentgenovému snímku, který jsme získali, jste dostal hlavní roli v dalším pokračování filmu Čelisti. 

…Blahopřejeme!!! 
� Škola by mě nejvíc osvítila, kdyby začala hořet. 
� V nebi je sice pěkné podnebí, ale v pekle je lepší společnost. 
� Nudíš se? Ležíš na posteli a čumíš do stropu? Zíváš nudou? Nemáš co dělat a něco dělat chceš…TAK SE SAKRA 

KONEČNĚ UČ!!! 
� Jeden miliardář na  tebe myslel v poslední vůli…….Mám tě pozdravovat. 
� Víš co?…………….Už radši nic. 
� Inteligence je nemoc, a ty jsi naprosto zdráv! ☺ 
� Snad bych vás měla informovat, že vaše stupidní invektivy na bázi primitivních vulgarizmů nepovažuji z globální 

perspektivy za relativní, a hodlám je tudíž ve střednědobém časovém horizontu ignorovat. ☺ 
 

Nikola Hauerlandová, 9.B 
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IInntteerrwwiieevv  ss……  
 

s novou paní učitelkou - matikářkou 
M I R O S L A V O U   P E T R Á Š O V O U  

 

Co nám o sobě  řekla: 
 

Jak se cítíte na škole? 
Na škole se mi hrozně líbí, je to 
vlastně moje první práce.  
 

Jak vám chutná ve školní jídelně? 
Chutná mi, ale na střední škole jsme 
měli větší výběr ze čtyř jídel. 
 

Našla jste si na škole  kamarádku? 
Bavím se s mnoha učiteli, ale ujala se 
mě paní učitelka Frenzlová. 
 

Který předmět vás bavil a který ne? 
Dost mě bavil tělocvik, ale nebyla 
jsem v něm dobrá. Naopak jsem 
nemusela výtvarku a chemii. 
 

Jací kluci se vám líbí? 
Hlavně hodní a ten můj. 
 

 
Máte oblíbenou barvu? 
Modrou a žlutou. 
 

Jaký je váš oblíbený den? 
Můj nejoblíbenější den je pátek, 
protože mám čtyři hodiny. 
 

Jste vdaná? 
Ne, nejsem vdaná. 
 

Kde bydlíte? 
Bydlím v rodinném domě 
v Luhačovicích. 

 
Máte doma nějaké zvířátko? 
Máme doma foxteriéra, ale měli jsme 
víc zvířátek. 
 

Kouříte? 
Kouřila jsem chvíli, ale přestala jsem. 
 
Jak se oblékáte? 
Oblékám se pohodlně, ale podle módy 
moc ne. 
 

Jaké máte koníčky? 
Kolo, plavání, ale nezávodím, vedu 
kroužek Sluníčka, kde hrajeme hry, 
jezdíme na tábory a o víkendech na 
výlety.  
 

Co vám vadí na žácích školy? 
Nejvíc mi na dětech vadí, že se samy 
nerady učí a že si nadávají. 
 

Jaký jste zažila největší trapas? 
Trapasů jsem moc nezažila, ale na 
jeden si vzpomínám. Když jsem byla 
v prváku, tak jsem si na večeři vzala 
čaj a šla ke stolu, ale uklouzla jsem po 
rozlitém čaji - přímo před nejhezčíma 
klukama. 
 

Čím jste chtěla být jako malá? 
Jako malá jsem chtěla být myslivcem, 
protože jím byl i můj taťka. 
 
Děkujeme za rozhovor a  věříme, že se naší 
mladé paní učitelce bude i nadále u nás 
líbit a že ji naším  „přestávkovým“ řevem 
moc neotrávíme. 

                                                        
Adéla, Hanka, Lenka, 7.B  

Foto Zbyněk Řezníček, 9.D 
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O-Zone jsou: Dan, Arsenie & Radu. Jejich příběh začal v Moldávii, kde Dan, Arsenie 
a Radu zažili svoje první hudební úspěchy. Byli ale přesvědčeni o tom, že rumunský 
trh jim poskytne více možností a že zde bude lehčí odstartovat kariéru na 
mezinárodní scéně. To byl důvod, proč v roce 2002 s demo snímkem a s 
přesvědčením o svém talentu přišli do Bukurešti hledat managera a vydavatelství. V 
roce 2002 se seznámili s Danem Popi, generálním managerem Medea Servises, 
zástupcem Sony v Rumunsku. Začal se tak psát počátek jejich závratné kariéry. Oni 
sami určitě neočekávali, jaký úspěch jim přinese Dragostea din tei, Numai tu, Despre 
tine a další jejich singly. Dneska už v celé Evropě není nikdo, kdo by neznal popěvek 
„Mai-ai-hii“ , a tak to asi pěkně dlouho zůstane. 

 
Nightwish: Kdo jsou Nightwish? Položme si tuto filozofickou otázku ☺. 
Je to finská skupina založená v roce 1996. Hraje metal, který asi většině 
z vás moc hlavu nemotá, ale co když? Skládá se z 5 členů, ale 
především je důležitá frontmanka Tarja Turunen, která bití kytar a bicí 
zdobí svým úžasným hlasem. U nás Nightwish jsou zatím málo známí, 
většina z nás je zná díky písni Nemo (nikoliv Hledá se Nemo ☺ ). I 
přestože mají za sebou přinejmenším dvě alba, stále o nich toho málo 
najdeme v českých plátcích. Snad se brzy fanoušci Nightwish dočkají 
palcových titulků: „Nightwish boří hitparády.“ 
 Mějte se sqele. 

Moštěnka 
 
 
 Terminál 
 
režie: Steven Spielberg 
hrají: Catherine Zeta-Jones, Tom Hanks 
K ději: Už se vám někdy stalo, že jste uvízli na letišti  nebo na hranicích? Určitě, alespoň některým z vás se to určitě 
stalo, ale vždycky jste to vyřešili. No, to byl jeden z šťastnějších případů. Celý příběh se odehrává na letišti v New 
Yorku, který se stane bydlištěm pro východoevropského imigranta Viktora. Ten přilétá do USA s neplatným pasem, 
protože začínající občanská válka přerušila veškeré diplomatické vztahy jeho země se světem a prakticky ji vymazala 
z mapy. Viktor se ale nedá. Je to dobrák od kosti, který se postupně spřátelí s letištním personálem, zamiluje se do 
letušky. Klasika, on chce ji, ona jeho, ale jsou zde překážky. Film je celkem zábavný, ale kdyby jej nenatočil 
Spielberg, tak by jistě během pár týdnů skončil v propadlišti dějin. Zábavný, ale kolik toho průměrný divák snese?  

Mošťa 
 
 
 
Hra The Sims 2 

je velice povedená a graficky i hratelně dokonalá. 
Tak tohle jsem si říkal, když jsem ji hrál. Asi o rok později jsem si půjčil od kamaráda druhý 
díl téhle hry, který v České republice vyšel nedávno, a řeknu vám, že je to milionkrát lepší než 
jednička. Ve dvojce máte na výběr tři různá sousedství (vesničky) - KRÁSNOHLÍDKOV, 
PODIVÍN a VERONOV. Můžete si také vyrobit svoje sousedství. V této hře máte více možností 
než u již zmiňované jedničky. Povím vám, že i najít a postavit kuchyňskou linku je pro méně 
chápavé velmi, velmi složité. Možnosti: výběr z více povolání, v novinách jsou místo jednoho 

povolání tři a na počítači je jich 5. Jednou z nevýhod je to, že zde není kulečník, ale jsou tu další miliony jiných věcí 
jako například: konferenční stoly, pro velké jedlíky jsou tu švédské stoly, dále jsou tu věci na oslavy jako narozeni- 
nový dort, víno (skvělý ročník), svatební oblouk a 3 druhy barů v ceně od 600 SM (Simeleon ) až po 1000 SM. Jako 
další z mnoha možností je tu vytvoření vlastního města a vlastní rodiny. Mezi nábytky jsou tu velké rozdíly jak 
cenové, tak ve vzhledu, zde je jeden příklad -  stará, nepěkná, levná pohovka, která vypadá jako z vrakoviště, versus 
krásná, starobylá, velmi drahá (1700 SM) originální pohovka z dob Ludvika XVI. Jedna z obrovských výhod je ta, že 
si můžete stavit parcely a taky stavit  více než 2 patra a taky podkroví. Grafika je v téhle hře detailní a simíci mají 
také nové pohyby a k tomu všemu hraje příjemná hudba.  

 
Jakub Plšek, 6.A 
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SLOHOVÁNÍ 
Seriály a soutěže, jako by jich i tak už nebylo dost… 

 
Jdu si tak jednoho dne po NÁMĚSTÍČKU s nákupem toaletního papíru a kdo 
by to byl řekl?  
NA VLASTNÍ OČI jsem spatřila toho nejkrásnějšího  kluka na světě 
(samozřejmě když nepočítám Sámera☺), hotová SUPERSTAR !!! Co tady asi 
dělá PRÁVĚ TEĎ, v šest hodin ráno?! Vždyť zrovna teď by měl SNÍDAT 
S NOVOU !!! Tak si říkám, tohle je jedinečná šance ho sbalit, no tak, holka, 
RISKUJ ! Ale ne, samozřejmě že tam zůstanu stát jako sošné trdlo. A to jsem 
si chtěla ŠTĚSTÍ POJISTIT LÁSKOU. A tak se chystám jít dál, KROK ZA 

KROKEM, ale to bych nebyla já, kdybych něco neprovedla. Trapas k zbláznění! PRÁSK ! Kdo tam ten 
kamínek jen dal? No samozřejmě, že jsem o něj zakopla a natáhla se k tomu klukovi s velkým „K“ jak 
široká, tak dlouhá přímo pod nohy! Ale to není vše, ty toaleťáky se nějak dostaly z tašky a rozkutálely 
všude kolem (a to jich teda bylo požehnaně pro čtyřčlennou rodinu) a k tomu ještě zafoukal ZÁPADNÍ 
VÍTR a zvedl mi sukni tak, že mi šlo vidět až do krku! Všichni se začali otáčet a ON samozřejmě taky. 
Teď už jen čekám, až dorazí nějaká REDAKCE a budou chystat článek s titulkem „Trapas!“ Připadám 
si, jako bych byla 1 PROTI 100, proti stu očí, které se teď na mě dívají. Najednou, ani nevím, jak se to 
stalo, ON stojí přede mnou a řekne KU-KU ! Odpovím mu na rozdíl od něho normálním ahoj a pak, to 
se dalo čekat, se zeptá: 
„Ty toaletní papíry jsou tvoje?“ Nemůžu přece říct, že jsou moje. Tááákový trapas! Potřebovala bych 
minimálně 24 HODIN, RADY PTÁKA LOSKUTÁKA nebo alespoň NÁPOVĚDU PŘÍTELE NA TELEFONU na 
to, abych vymyslela něco rozumného, ale mám jen pár vteřin, a tak se rychle vymluvím na babičku, že 
nemůže chodit a poslala mě. A vida, vyšlo to! Zamumlá něco, jako že to mám na houby a jestli jsem 
v pořádku. A já dostanu další geniální nápad. Sice mu tím asi pořádně zatopím pod KOTLEM, ale 
stejně nemůžu uvěřit tomu, jak MI TO PÁLÍ ! Řeknu, že jsem si vyvrtla kotník a ON řekne, že to asi 
byla PRIMA RÁNA a nabídne mi, že mi pomůže domů. A tak jako PROFESIONÁL mě zvedne ze země, 
polichotí mi, že jsem jako PEŘÍČKO a posbírá toaleťáky. Moc mě mrzí, že to uběhlo tak rychle, ale 
bohužel už stojíme před dveřmi našeho domu a čekáme, až máma otevře. Taky že za chvíli otevře, 
zeptá se, co se stalo, poděkuje Michalovi (to je ON) a dodá, že je ZLATÍČKO a moc hodný, že mě 
přivedl až domů. Michal pak poví, že už musí jít. Doufám, že vytáhne nějaké ESO z rukávu. Poprosí o 
propisku a na ruku mi rychle načmárá své číslo na mobil. 
A tak si zase jednou jdu po NÁMĚSTÍČKU, ale už nejsem sama…☺☺☺ 

Monika Pöschlová, 8.C 
 

Co si vyprávěly věci v aktovce                                  
 

Při úplňku v levém rohu                                                                                                     
slyším zvuky od batohu. 
Slyším odtud různé hlasy, 
oživly mi věci asi. 
Najednou se hádka spustí, 
celý batoh křičí, šustí. 
Stěžuje si odtud pero, 
celý den prý probrečelo. 
Naříkalo bez přetvářek, že mám všude 
nepořádek. 
Černý batoh zařval dost, 
měl na všechny kolem zlost. 
Neměl na hádky náladu,  
a tak svolal poradu. 
 
 

 
Stěžovala si tam tužka, 
že vedle ní leží hruška. 
Už tam týden asi leží, 
„vynesu ji sotva, stěží !!!“ 
A tak se tam bavily 
a problémy řešily. 
Vymyslely to moc skvěle, 
vlezly za mnou do postele. 
Tam mi daly dobrou radu, 
teď mám všechno pěkně v řádu. 
Už nemusí mě nikdo pobízet, 
budu si všechno pěkně uklízet 

 Kamila Bublíková, 7.C   
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„Už musíš vstávat, je sedm hodin,“ budí mě maminka. Mně se tak nechce! Jen tak 
ležím v posteli a dívám se do stropu, přemýšlím, co asi bude v písemce z matematiky, kterou máme psát. Kdybych 
tak dnes nemusela jít do školy. 
   Večer ve zprávách říkali, že objevili novou planetu. „Kdyby tak existovala čokoládová planeta,“ mumlám si cestou 
do školy. Najednou vedle mě zastaví něco jako auto a létající talíř dohromady. Dveře se samy otevřou a uvnitř sedí 
podivný človíček. Ne, není to člověk, je to nějaká zvláštní bytost, která mě zve dovnitř. Rozmýšlím se, jestli mám 
nastoupit nebo ne. Jestli nastoupím, nebudu psát písemku... Když nenastoupím, nezjistím, co to je a proč to pro mě 
přiletělo. Nastoupím. Divný tvor vyskočí, představí se mně jako Dom. Po vysunutých schůdcích nastoupím a usadím 
se do měkoučké sedačky. Bezpečností pásy mě samy připoutají. Odjíždíme. Vzdalujeme se z města, ze Země a rázem 
se ocitáme ve vesmíru. Vidím Mars, Venuši a v dáli nějakou planetu, kterou neznám. „Dome, co to je za planetu před 
námi ?“ptám se.  „To je naše planeta. Planeta,  na které žijeme. Čokoládová. Teď jsi náš pán, “ vysvětluje mně Dom. 
    Netrvá dlouho a jsme tam.  Na čokoládové planetě. Všichni nás vítají, no spíše mě. Je to tu nádherné. Vedle 
čokozmrzlinového domu stojí vysoká čokotřešeň. Místo obyčejných třešní na ní rostou třešně v čokoládě, lístky jsou 
z ovocného želé. Nějaký prcek ke mně přiběhne a dovede mě k čokozmrzlinovému domku. „Ten je teď tvůj. Není 
moc extra, ale bydlet se v něm dá, “ říká. Já mu dám, že není moc „extra“, je přímo k nakousnutí. Vejdu dovnitř a 
naproti dveří je krb. Pod krbem je otvor asi tak pro hrnek. Hádám dobře. Je to 
současně přístroj na horkou čokoládu. Když začne oheň hořet,  čokoláda se 
rozpustí a horká čokoláda je na světě. 
   Sedíme s Domem u krbu a popíjíme čokoládu. Přitom mně Dom vysvětluje, jak 
to tady chodí a kde co je. Už vím, že tu nemají povinnou školu. Učí se v ní, jak 
chutná  která čokoláda, jak se hrají hry na počítači, co dělat, když se nudím, a 
ještě další zajímavé věci. Je to tady bezvadné. „Dome, můžu si sem pozvat celou 
rodinu ? Chtěla bych tu totiž zůstat navždy, “ prosím. „Jasně, můžeš.  Ale nesmí 
naši planetu zničit, “odpovídá Dom. Jsem hrozně unavená a chci jít spát. Otevřu 
dveře do ložnice a uprostřed stojí velká čokoládovozmrzlinová postel s dvěma 
kopečky polštářů a tabulkou peřiny. Skočím do postele, zakutám se do tabulky 
čokolády a hned usnu. 
    Ráno jedu na Zem pro svoji rodinu. Doma mě už všichni hledají. Všechno jim 
vysvětluji a balíme věci... 
    Někdo se mnou třese. „Už nespi, opravdu musíš vstávat, ať nepřijdeš pozdě do školy, “ říká rozzlobeně maminka. 
Protírám si oči a přemýšlím, kde to vlastně jsem. Tak ta písemka mě opravdu asi nemine. 
    Cestou do školy se stále otáčím, jestli nezahlédnu známý autotalíř. A vida, stojí na tom stejném místě jako ve snu. 
Že bych tu písemku přece jenom nepsala... 

Aneta Šmídová, 6.A 
 

 
 
 
Hlavní město : Strawberryov 
Měna: Fresant 
Jazyk: Jahodonština 
 

Mám nápad – nebyla by senzace, kdyby existovala třeba taková Jahodová planeta? Možná, že by se dětem, ale i 
dospělým zalíbila! Představte si, že místo kopců  by byly velké sladké jahody, po semínkách by děti šplhaly jako po 
horolezecké stěně. Stonky na vrcholu jahody by vypadaly jako  osamocené smutné stromy. 
Menší jahody by představovaly pohádkové chaloupky, ve kterých by nadšenci trávili své prázdniny. V potoce by tekl 
jahodový džus. Ke koupání by sloužila jezírka naplněná jahodovou šťávou, na polích a zahradách bychom pěstovali 
jenom čerstvé jahody. A jak by se lidé navštěvovali ve vzdálených místech? K přepravě by jim sloužil vrtulník a byl by 
samozřejmě z jahod. Po řece by se lidé plavili na zvláštních vydlabaných jahodách. Na jahodové planetě by se 
mluvilo JAHODONSKY. A jaký by byl pozdrav? ADOHAJ! 
Taková jahodová planeta by měla své výhody i nevýhody. Tak například: Nemuseli by tam být žádné zubní lékaři, 
protože lidé by místo sladkostí jedli jahody. Také by na této planetě nebyl hladomor. Ale na druhou stranu: Asi by 
moc dlouho nevydržela, protože lidé dokážou být nenasytní. 
Prezidentem bych byla samozřejmě já a sídlila bych v hlavním městě ve STRAWBERRYOVĚ. 

Sabina Klčová, 6.A 
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V mé květinové zemi je plno květin. Domy mají střechu z kopretin, stěny jsou vyrobeny z dýně. 
Nádobím jsou listy a pije se z lučních zvonků. Lidé mají květinová jména. V dýňovém domečku bydlí 
paní Narciska Tulipánová. Pod bezem má své obydlí pan Jetel Zvonkový. Všichni mají na sobě místo 
oblečení květiny. Na hlavě mají klobouky z listů, věnečky z pampelišek. Místo sukně se vlní vlčí mák. 
Tatínkové nosí kalhoty z kůry a z velkých listů. Staří lidé sedávají pod velkými lopuchy, aby byli ve 
stínu. Děti plavou v kytičkovém jezeře mezi lekníny. Maminky vaří kytičkové polévky, dort z fialek a čaj 
z lístků růže, marmelády vaří ze šípků. Všude cítím nádhernou vůni, poletuje tu plno motýlků a 
sluníčka sedmitečná.V mé kytičkové zemi nikdy žádná kytička neuvadne, ale naopak stále budou 
vyrůstat nové krásné květiny, keře a stromy. 

                                                                         Alice Ponížilová, 7.A 
 
Špaček 
 

Seděl na větvi staré třešně a zpíval. Z malého hrdélka mu tryskala píseň na oslavu jara, sluncem 
prozářeného rána, obyčejného štěstí ze života. Jeho korálková očka se mi 
dívala přímo do postele, jako by chtěla říct: „Jsem tu,  počítej se mnou!“ 
Zdálo se, že radost prozářila celý můj pokojík, a najednou mi bylo jedno, že 
musím do školy a že určitě dostanu kouli z matiky. 
   A tak tomu bylo každé ráno. Ať pršelo, svítilo slunce, ať foukal vítr či bylo 
horko k zalknutí. Můj kropenatý kamarád byl přesný a  já díky němu ani 
jednou nezaspala. 
   Tak se překulilo jaro, uběhly prázdniny, mlhy začaly hlásit příchod 
podzimu. Nevím, jak jsem to uhodla, ale toho rána jsem věděla, že zpívá 

naposled. Přišla doba loučení, doba odletu na jih. Určitě se zase vrátím, říkala jeho nezbedná korálová 
očka, tady vyvedu mladé, tady je můj domov. 
   A pak se to stalo. Naproti v domě se otevřelo okno, něco se zalesklo a ozval se výstřel. Ozvěna se 
zlomila o střechy a zanikla v hrobovém tichu. Ani nevím, jak jsem se dostala ven. Malé ptačí tělíčko mi 
leželo bezvládně v dlani, nožky zkroucené v posmrtné křeči. Tak jsem se poprvé setkala s krutostí. 
Najednou jsem měla pocit, že nejsem sama. Nade mnou stál soused, zlý úšklebek na tváři, pod paží 
vzduchovku. „Mrcha jedna, celé jaro mi chodil na třešně. A ty neřvi, však je to jenom špaček!“¨ 
Na dlani se smíchala slza s ještě teplou kapkou krve. 
   Uplynulo mnoho let. Čas mě zavál daleko od domova. Napřed studia, potom zaměstnání, mnoho 
povinností, mnoho práce. Do rodného města jsem to stihla vždy jen na víkend, a to jen občas. Ale 
letos jsem si všechno vynahradila, zůstala jsem celý týden u sestry na dovolené. 
  Vracely jsme se z procházky. Den se pomalu lámal v podvečer, slunce se jako rudý kopací míč klonilo 
k obzoru, všude klid, pohoda, příroda se chystala ke spánku. Po chodníku proti nám jel pomalu člověk 
na invalidním vozíku. „Kdo to je,“ rýpla jsem do sestry. „Toho musíš znát, bydlí naproti, pořád střílel 
ptáky, bez pušky neudělal ani krok. Loni spadl ze stromu, zlomil si páteř a teď je rád, že se aspoň 
nají.“ V momentě, kdy nás muž míjel, se naše pohledy setkaly, vpily do sebe a já věděla, že má před 
očima stejný obrázek jako já. Malou ubrečenou holku, která drží v dlani teplé tělíčko mrtvého špačka. 
   Ještě dlouho jsem se dívala za mužem na vozíku, který mi už dávno zmizel v klikatých uličkách 
mého rodného města. A najednou jsem si uvědomila, že mi ho není líto. A vůbec jsem se za to 
nestyděla. 
   Dohonila jsem sestru, která byla už pár kroků napřed. „Prosím tě, cos tam viděla?“ ptala se. 
„Nic, jenom takové malé boží mlýny. Ale tomu bys nerozuměla!“ 
 
 

Liba M. 
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Ahoj, jmenujeme se Nelinka a Molinka. Jsme jorkšírské slečny, které na sebe stále vrčí a závidí si.  
Jsou to asi 2 měsíce, kdy mně přivezli kamarádku Molinku a já jsem si myslela, že je to náhrada za mě. Když jsem 
měla jít  na procházku, vůbec jsem nechtěla vyjít z domu a byla jsem zapřená za práh zadníma packama. Nakonec 
jsem se pustila a jela jsem po rohožce jak na bobech z kopce. Museli mě vzít na ruce a až za chvíli položit na zem. 
Když jsme se vraceli domů, byla jsem moc ráda, že mě nikde neopustili. Ale další den jsem byla zase nesvá a opět se 
bála jít ven. Stále jsem si nemohla zvyknout na to, že mi páníčci koupili kamarádku a ne vetřelce, který mi stále 
zabírá místo v pelíšku a bere mi moje oblíbené hračky. Já jsem byla nucena bránit si svoje teritorium vrčením a 
štěkáním, aby si vetřelec  uvědomil, kdo je tady pánem. Pak jsem ale pochopila, že to není vetřelec, ale kamarádka. 
Teď spolu skotačíme na zahradě, štěkáme a domlouváme se se sousedními pejsky. Vždy soupeříme, kdo vyběhne 
velké schody dříve. Dolu už to jde pomaleji, protože schody jsou nebezpečné, a tak dáváme pozor. Večer usínáme 
v posteli s páníčky. Když je nám chladno, tak pod peřinou, a když je teplo, tak na peřině. Zabíráme jim opravdu moc 
místa, i když jsme malé. Víme, že nás mají rádi, a tak nás škádlí. Molinka pánečky hned v posteli svým malým hbitým 
jazýčkem umyje a oni mají radost. Je jak ještěrka. Tak to je tak asi všechno, to jsme prostě MY - Nelinka a Molinka. 
 

Martin Flekač, 7.B 
 

 
 

 
1. Čím byste nechtěli být a proč? 
2. Jakým zvířetem byste chtěli být? A proč? 
3. Co byste chtěli ve škole nového? 
 

Na tyto otázky nám odpovídali naši druháci a že jsem se nějako zapotila, když jsem jim musela vysvětlit, že za 
odpověď nemají psát: a proč ☺. Odpovědi jsou více než zajímavé, hlavně mi dalo práci, než jsem zjistila, že pár 
chlapců chce do školy nový Playstation (kdo by to poznal, když tam psali plejtejšn). Nejvíce mě ale rozesmály 
odpovědi jako: pekařem, protože má - a nedokončeno ☺. Pozor, nechala jsem jejich odpovědi v nezměněném 
stavu... 

 

Nejvtipnější odpovědi:  Nejčastější odpovědi: 
1. Bankéřem, protože se tam krade.  1.učitelkú!!! 

        Uklyzečkou ( pozn.red ☺ )   2.křečkem, hadem 
        Nechci být malířkou, tam se pořád maluje  3.bazén, Plejtejšn, kino 

2. Slonem, protože... 
        Čápem, protože je jenom v teple. 
         Křečkem, protože je pěkný. 

3. Výběh pro slony (pozn.redakce: no uvidíme, 
        co  ředitelství školy vymyslí) 

Moštěnka 
 

 
Co v nedávné minulosti pronesli slavní? 

 

� Nemáš oheň. Prométheus 
� Nenech se vytočit. Bell  
� Nebuď ze všeho na větvi. Tarzan  
� Jedno oko nezůstalo suché. Jan Žižka  
� Přijali mě chladně. Amundsen  
� Ty jsi teda číslo. Ludolf  
� Je to teda tvrdý oříšek. Popelka  
� Mele pátou přes devátou. Beethoven  
� Nech to plavat. Odysseus  
� Nemám o tom ani páru. James Watt  
� Dvakrát měř, jednou řež. Van Gogh  
� I mistr se někdy utne. kat Mydlář  
� Už v tom zase lítám. Gagarin  
� Každý názor má svou hranici. Giordano Bruno  
� Hlavně to nezvorej. Přemysl Oráč 
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DÍVČÍ OKÉNKO 
 

Každé roční období má svůj styl a my se snažíme (snad to aspoň trochu jde) přiblížit vám, co by se mohlo nosit, aniž 
byste vypadaly šíleně. Musely jsme se zbavit minisukniček a krátkých triček. Můžu  vám ale nabídnout pár rad, jak 
být i v zimě IN. Nepočítám s tím, že se podle mě budete řídit všechny, ale alespoň některá. 
Co se týče zimní módy, budou se nosit krátké bundy a můžeme se připravit na změnu v šatníku, která se bude týkat 
kalhot. Naše „zvonáče“ vyměníme za rovné kalhoty, tzv. roury!!! Já vím, nezní to moc dobře, ale kdo chce být IN, ten 
se musí  obětovat. Čepice nás letos nepřekvapí, žádné nové trendy neletí, ale povšimly jsme si, že budete stále 
moderní s kloboučkem a` la zvoneček. Nyní se zaměřme na obuv. V Londýně se prý letos nosí  chlupaté sněhule na 
způsob Mrazíka! Hlavní je mít nohy v teple!  
Rada pro kluky:Tanga se už nenosí, navíc nás to už ani nebere,a kalhoty padající ke kolenům už také nejsou IN ☺.    
 

                                                                                                    Helena Jiříčková, 9.B 
 

Co vás zajímá 
 

Už vás nebaví čekat, až vám váš idol vyzná lásku, a samy na to nemáte odvahu? 
Chcete, aby vzdychal při pomyšlení na vás? Aby na vás myslel i na smrtelné posteli? 
Pak vyzkoušejte náš nový  N á p o j   l á s k y,  který rozpálí i toho  největšího tvrďáka! 
A jak na to? Neváhejte a čtěte! 
 

Ingredience: 
 

Kousek JEHO nehtu (=upřímnost) 
JEHO vlas (=dlouhotrvající vztah) 
3 chloupky z JEHO chodidla (=respekt) 
2 polévkové lžíce vody, ve které se právě okoupal (=čistota vašeho vztahu) 
vřes (=zažene děs).                                                                                                          Monika Pöschlová, 8.C 

 

 
JAK   ZHUBNOUT? 
 

Nesnaž se držet nějaké „morbidní“ diety a mučit se hlady! Také se nesnaž nechat nalákat na různé tablety na 
hubnutí. Všechno to jsou lákadla na lidi, aby z tebe dostali peníze! 
Radši se koukni dolů na naše tipy. Myslím, že ty zaberou mnohem účinněji a ty se nemusíš  bát o své zdraví.  
1.DEN: Schovej dálkový ovladač na televizi, stereo i video. Pokaždé, když se vysoukáš a zase  zanoříš do pohovky, 
abys změnila program, zapojíš stejné svaly, jako když děláš dřepy. 
TIP: Heslo dnešního večera tedy nezní: „Neživíš, tak nepřepínej“, ale „Klidně se živ a přepínej“ ☺ 
2.DEN: Vyskoč z autobusu o dvě  zastávky dřív a zbytek cesty domů nebo do školy dojdi ostrou chůzí. Když se při 
tom zahřeješ, zapotíš a trošku nebudeš stíhat s dechem, je to jedině dobře. Po dvaceti minutách už totiž krásně 
spaluješ tuky a nutíš „ospalý“ metabolismus, aby nastartoval. 
TIP: Zkus „indiánský běh“ – 20 kroků chůze a 20 kroků běhu. Ještě ti to nestačí? Tak mrkni na www.beh.cz . ☺ 
3.DEN: Pusť se do velkého domácího úklidu! No dobře, tak alespoň vysaj. Drž při téhle „bohulibé“ práci zpevněné 
břicho a mírně pokrčená kolena. Vytvaruješ a posílíš ramena, paže, horní polovinu zad a prsní svaly. 
TIP: A ještě uděláš radost rodičům…☺ 
4.DEN: Chceš si protáhnout hrudní svaly, ramena, paže a ještě se blýsknout před ostatními? A co si takhle navíc 
šplhnout u táty a pěkně mu vyleštit jeho milovanou škodovku? Nebo snad bráchovu prvotřídní motorku? 
5.DEN: Natáhni si budík o něco později. Proč? O něco víc se prospíš a do školy budeš muset „petat“ po svých. Máš 
fyziku ve 3.patře? Nevadí, tím líp. Když si všechna patra vyběhneš, posílíš tím hýžďové svaly a při troše štěstí 
nestihneš písemku! ☺ 
Držíme pěsti!… 

 
LÍBÁNÍ JE ZDRAVÉ! 
Poprvé: Jako stimul činnosti srdce. Puls se zvýší na 110 úderů za minutu. 
Podruhé: Jako ideální trénink pro plíce. Jejich pracovní režim se zvýší z obvyklých 20 vdechů za minutu na 60 
vdechů na minutu. Taková „ventilace“ je nejlepší prevencí všech možných plicních neduhů. 
Potřetí: Jako vynikající prostředek proti kazivosti zubů a parodontóze.  
Počtvrté: Jako spolehlivý obránce před stresem.  
                        Takže: líbejte se všichni, ať jste zdraví!!!…. ☺   

nik@ Hauerlandová 
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FEJETON 
Letem světem aneb autobusem do Londýna 

 

  „Hello!“,  takhle i jinak vás pozdraví ve Velké Británii, ostrovní říši, ze které pochází 
jak Frodo Pytlík ☺, tak i Harry Potter. Pro ty, kteří nevědí, kde se Velká Británie 
nachází, je to ostrov, který najdeme v Atlantickém oceánu, jenž je propojen English 
channelem s Francií. Tak konec zeměpisu (nic ve zlém, paní učitelko Chmelařová a 
pane učiteli Králíku).  
  Když vyjedete z již zmíněného ”kanálu”, naskytne se vám úžasný pohled na koně 
vysekaného do trávy na kopci. A také tam najdete něco naprosto neočekávaného, 
králíky. Hopkají tam kolem stráží, jako by se nechumelilo, třeba jsou to nějací 
francouzští zběhlíci. “Vous comprenez?”☺. Potom uvidíte něco překrásného, pravou 
anglickou krajinu, téměř nedotčenou průmyslem. Krásná strniště, vřesoviště a 
nevídané stromy a keře.  
 Ale ani ne za hodinu vjedete do předměstí Londýna. Berte to trochu s nadhledem, 
Arabů, černochů a Vietnamců je tam více než klasických Evropanů. Jsou jich plné 
ulice, všichni se na vás usmívají s pusou od ucha k uchu, ale občas na to pozor, 
protože si můžou myslet, že se je snažíte provokovat nebo balit ☺. Takových zážitků 
mám mnoho.  
Londýn je především známý svými hlavními znaky: červenými schránkami a 

budkami, stráží Buckinghamského paláce, dvoupatrovými autobusy s reklamami, malými několikamístnými taxíky a 
spoustou historických památek a staveb dělaných v nejmodernějším provedeních. Asi každý z vás někdy slyšel pojem 
Big Ben, Tower Bridge nebo Piccadily Circus, to jsou dominanty Londýna, které můžete najít na pohlednicích, 
v knihách a na různých dárečcích. Kdybych ale měla hovořit o všech krásách Londýna, tak bych mohla také popsat 
stoh papíru. Londýn je kouzelný ☺. Ale pokud mohu, tak doporučím, abyste si zašli na Oxford Street, to je spíš pro 
ty, co nemají peněz nazbyt. A taky doporučuji, nikdy nechoďte po Londýně samotní, je to nebezpečné jak pro vaši 
peněženku, tak i pro vás!  
A to je asi tak všechno, co jsem chtěla říct, ale pokud budou dotazy, víte, kam zajít ☺.  

Pápá Mošťa  

 

 
 
 
SKLÁDANKA     DOPLŇOVAČKA 
 
Spoj nebo vybarvi příklady     
se správnými výsledky a skládej slova.   Hledej podstatná jména (18) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Martin Kodet a Martin Flekač, 7.B 
 
 
 
 
 
 

 

7+4 VE 8 HÁ 
 17-8 ČER 6 HO 
8+9 VA 9 NÁ 
11-8 PL 15 VE 
11+9 PLA 5 JÍ 
15-9 DLOU 16 TAT 
9+6 DŘÍ 2 RÁ 
11-6 STO 20 VE 
14-7 PRA 3 NO 
11-9 STA 17 DA 
8+6 HRA 11 ČER 
20-12 DRA 7 VÁ 
20-4 VÍ 4 DĚ 
11-7 POZ 12 DE 
7+6 JE 14 NA 
5+7 VE 13 DE 
13+6 DLA 19 BE 

I T K A P I T Á N O 
C S A D Í T Ě D L A 
Í O M Ě L S Ž I E N 
N H A D O T E C T Č 
Š B R A T R N U I E 
Í N Á P S Ý A L Č L 
Č O D Ž Á C I K U S 
B H O N Z A T E T Y 



- 12 - 

 
 
1. Co máte na Vánocích nejraději?  
2. Jaké vánoční zvyky dodržujete? 
3. Pečete cukroví? Jaký druh máte nejraději? 
4. Dostal(a)  jste někdy dárek, který Vás zaskočil? 
5. Jaké je vaše největší přání ? 
 

p.uč.Šumíčková 
1.Klid a mír 
2.Žádné, děcka. 
3.Ne, nepeču a ani to neumím. Držím dietu. (smích) 
4.Ano, kotě. 
5.Klid a mír… 
 

p.uč.Šubík 
1.Sníh. 
2.Zpěv, dárečky, stromeček, půlnoční mše…. 
3.Neumím, nepeču… 
4.Ano. A jaký? Soukromé… 
5.Všechno mám, nevím…Nic! Nic materiálního. 
 

p.uč Frenzlová 
1.No, dárky! 
2.Všechny! Úplně nejhorší je nejíst, protože to pomalu umřu hlady.  
   Ale postím se a snažím se to vydržet, abych  viděla zlaté prasátko. 
3.Ano, nejraději mám slepované oříšky. 
4. Mockrát. A jaký? Důvěrné… 
5.Zdraví pro ty, které mám ráda. 
 

p.uč.Pálková 
1.Klid a pohoda. 
2.Vánoční stromeček, vánoční kapr, vánoční úklid. 
3.Linecká kolečka, oříšky a rohlíčky. 
4.Nevím, děvčata, nemůžu si vzpomenout.  
5.Abychom byli všichni zdraví.  
 

p.uč.Králíková Jolča 
1.Vánoční atmosféru, setkání s rodinou, pohádky… 
2.Postíme se - nejíme. Tradiční jídlo - kyselica, ryba, pod talíř  
  dávám šupinku z kapra, krájíme jablko…. 
3.Nepeču. Moje dcera Verunka peče u babičky cukroví.  
   Mám ráda všecko, co napeče. No, teda co napeče babička.  
4.Od manžela MELOUN!“ ☺                                                    
5.Zdraví a štěstí pro celou svou rodinu. 
 

p.ředitel Moštěk 
1.Nejraději  jsem, když moje váha po svátcích zůstane stejná. 
2.Všechny, které znám, hodně odpočívám, jím a bavím se. 
3.S mými kamarády máme spoustu vynikajících receptů a  
   při pečení si parádně pošpitáme. Nejraději mám Aleškovy 
utopence. 
4.Na takový dárek stále čekám, možná letos… 
5.To je tajemství, nemohu to prezentovat v časopise.☺☺☺. 
Díky za odpovědi. 

 Nikola Hauerlandová, 9.B 
 

A protože Vánoce tu budou coby dup, 
přejeme všem žákům, učitelům i správním 
zaměstnancům klidné a příjemné prožití 
vánočních svátků, hodně dárků pod stromečkem a v novém roce štěstí a zdraví. 

Redakce 
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Tiše a ochotně purpura na plotně voní… 
 

Základem křesťanských Vánoc je biblický příběh o narození Ježíše Krista. Den Ježíšova 
narození se slaví v křesťanském světě od 4. stol. 25. prosince. Dříve nebyly Vánoce ani tak o 
dárcích, jako spíše o vzájemné lásce a přátelství, radosti a pocitu sounáležitosti. Několik dnů 
před Vánocemi napekly hospodyně chléb a uložily ho do ošatek. V bohatších domácnostech 
daly k bochníkům péct také vánočky z bílé mouky, rozinek a mandlí. O Štědrém dnu od 
časného rána praskal v peci a kamnech oheň. Připravovala se štědrovečerní večeře. Vařil se 
hrách, čočka, několik druhů polévek, mezi nimiž nechyběla bramboračka a rybí polévka, pekl 
se kuba z krup a česneku. Lidé se od rána postili, aby večer uviděli “zlaté prasátko”. S první 
hvězdou si rodina sedla k slavnostnímu stolu prostřenému bílým ubrusem. Večeři zahajovala 
společná modlitba, vzpomínka na uplynulý rok a poděkování Bohu za vše dobré, co přinesl, i 
za to, co vzal.  

 

Advent 
pochází z katolické církve. Je to období radostného očekávání a těšení - věřící se těší na příchod Spasitele, ostatní na 
nejpříjemnější svátky v roce. Křesťané doporučují pro adventní týdny mírný půst, protože střídmost v jídle bystří 
rozjímání. Adventní doba  trvá čtyři neděle před slavností  Narození Páně  (25.12.). Děti dostávají adventní kalendáře 
a otevírají každý den jedno čokoládové okénko. 
 

Adventní věnec 
K nejznámějším symbolům předvánočního času patří adventní věnec. Svíce jsou čtyři jako čtyři adventní neděle. 
Původní barvou adventu je fialová - podle barvy kněžského roucha. Fialová však bývala v minulosti velkou vzácností, 
a tak ji v domácím prostředí nahradila lehce dostupná červená. Základem věnce je jakákoli zelená dřevina - jedle, 
smrk, borovice, ale i některá zahradní dřevina (je ohebnější a nepíchá). 
 

4 . 12. - Barborka čeká na ženicha 
Na svatou Barboru dávají dívky do vázy třešňovou větvičku a čekají, že když do vánoc rozkvete, mohly by se do roka 
vdát. Ale pozor! Větvička se musí trhat až po setmění, musí se dát na teplé místo a každý den zalévat mírným 
prsknutím. 
 

5. prosince - Mikuláš 
Mikulášská tradice je věčně živá, a to ve městě i na vesnicích, kde chodí masky čerta, anděla a Mikuláše a rozdávají 
dětem dárky - většinou pamlsky. 
 

13. prosince uklízí Lucie 
Tento svátek je ve větších městech téměř zapomenutý. Avšak Valašskem i některými dalšími kraji dodnes obchází 
tajemné bílé postavy, kterým se říká Lucky. V den svaté Lucie musely být domy jako ze škatulky, jinak se prý 
dotyčná neznala. 
 

Zvyky 
 

Lití olova 
Nad plamenem se na kovové lopatce rozžhaví kousek olova až k bodu tání. Připraví se nádoba s vodou a tekoucí 
olovo se do ní opatrně, ale naráz vlije. Vznikne tak odlitek velmi abstraktních tvarů.  Podle tvaru se pak usuzuje, co 
koho čeká.  
 

Krájení jablka 
Po štědrovečerní večeři se nožem přepůlí jablko. Pokud vypadá vnitřní část jako hvězda, sejdou se všichni za rok ve 
zdraví.  
 

Pouštění lodiček 
Připraví se lavor s vodou a staré vánoční svíčky. Rozpůlí se několik vlašských ořechů a do prázdných polovin jeho 
skořápek se nakapaným voskem svíčky upevní. Lodičky se zapálenými svíčkami plují po vodě. Majitele lodičky, která 
vydrží nejdéle svítit a nepotopí se, čeká dlouhý a šťastný život.  
 

Půst 
Na Štědrý den se zachovává až do večera přísný půst. Dětem, které se nemohou dočkat, 
se slibuje, že vydrží-li nejíst, uvidí zlaté prasátko. Ke společné večeři se zasedá, když 
vyjde první hvězda. 
 

Střevíc  
Svobodné dívky házejí střevícem přes hlavu. Obrátí-li se patou ke dveřím, zůstanou 
doma. Obrátí-li se špičkou ke dveřím, provdají se a odejdou. 
 

Šupiny 
Pod talíře se štědrovečerní večeří se dává několik kapřích šupin, které mají přinést všem po celý rok dostatek peněz. 
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Pranostiky 
 

Přijede-li svatý Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.  
Mrzne-li na Kateřinu, na Barboru prší. 
Chodí-li Kateřina po ledě, chodí Štěpán po blátě. 
Svatá Barborka vyhání dřevo ze dvorka.  
Jaké je počasí na sv. Barboru, takové bývá až do Vánoc. 
Svatý Mikuláš splachuje břehy (pršívá). 
O sv. Mikuláši snížek často práší. 
Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, bude příští rok hodně hrachu. 
Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá. 
Když na Štědrý večer sněží, na pytle se chmel těží. 
Lepší Vánoce třeskuté, nežli tekuté. 
Zelené Vánoce - bílé Velikonoce. 
Vánoce na ledě - Velikonoce na blátě. 
Jestli na Štěpána větry uhodí, příští rok se všecko špatně urodí. 
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok nato běží. 
Studený prosinec - brzké jaro. 
Mírný prosinec - mírná celá zima. 
Jak na Nový rok, tak po celý rok. 
Na Nový rok o slepičí krok. 
Na Tři krále o krok dále. 
 
(zdroj: Malá encyklopedie Vánoc, V. Vavřinová) 
 

 
Něco dobrého „na zub“ 
 

smažený kapr 
ingredience: 800 g kapra, sůl, 4 lžíce hladké mouky, 2 vejce, 100 ml mléka, 250 g strouhanky, 
olej rostlinný, 1 citron  
postup: očištěnou a vykuchanou rybu omyjeme, osušíme a nakrájíme na porce ve tvaru 
podkovy, kapra můžeme namočit den předem do mléka, osolíme a potřeme kořením. V hlubší 
pánvi zahříváme olej. Porce obalujeme v hladké mouce, v rozšlehaných vejcích s mlékem a ve 

strouhance. Obaleného kapra vkládáme do oleje rozpáleného na 180 °C a zvolna smažíme po obou stranách asi 12 
minut dozlatova. Hotové porce ihned vyjmeme a klademe na papírový ubrousek, aby se vsákl přebytečný tuk. Na 
jednotlivé talíře pak pěkně upravíme dílky citronu, porce bramborového salátu a smaženého kapra. 
 

bramborový salát 
ingredience:1000 g brambor, 100 g celeru, 100 g mrkve, 100 g petržele, 50 g sterilovaného hrášku, 1 cibule, 2 
sterilované sladkokyselé okurky, 1 větší jablko, 100 g majonézy, sůl, cukr, 3 lžíce oleje, 1 lžička worčestrové omáčky, 
1 lžička octa  
postup: očistíme a omyjeme brambory i zeleninu a uvaříme je každé zvlášť doměkka. Vychladlé brambory 
oloupeme, nakrájíme na kostičky, přidáme hrášek a ostatní zeleninu drobně nakrájenou a jablko nakrájené na 
kostičky. Vše smícháme, osolíme, zalijeme olejem, worčestrovou omáčkou a octovou vodou přislazenou kostkou 
cukru. Promícháme a lehce spojíme majonézou. Salát necháme v chladnu odležet 2 hodiny. 
 

skořicové hvězdičky 
ingredience: 300 g mandlí, 50 g hladké mouky, 3 žloutky, 200 g cukru, 
1 lžička citronové šťávy, kůra z 1/2 citronu, 1 lžíce mleté skořice, mletý 
hřebíček a nové koření, cukr na vál, 1 bílek  
postup: mandle umeleme najemno a smícháme s moukou. Žloutky, cukr, 
citronovou kůru a šťávu, skořici a koření smícháme dohromady a 
vypracujeme tužší těsto. Těsto na pocukrovaném vále rozválíme a 
vykrajujeme různé tvary. Z bílků ušleháme tuhý sníh a pečivo potřeme. 
Pečeme v předem vyhřáté troubě. Dobrou chuť! 
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S P O R T O V N Í   O K É N K O 
 

AEROBIK  
 
20.října 2004 proběhl ve sportovní hale 1.ročník v AEROBIKU 
JEDNOTLIVCŮ škol  a  domů dětí. 
Děvčata byla rozdělena do čtyř věkových kategorií. Pod vedením zkušené 
lektorky aerobiku se pak snažila co nejlépe zvládnout sestavu, kterou se 
učila na místě v den soutěže. V každé kategorii soutěžilo téměř 40 děvčat, 
ze kterých 
porota vybrala 10 nejlepších do finále. Aerobiku se zúčastnilo 8 škol 
okresu a DDM Staré Město a DDM Uh.Brod. (Závodilo i šest chlapců☺) 
 

 
Výsledky: 
 
I.kategorie: 1.- 3.třída +MŠ    II.kategorie: 4.-5.třída 
1.Zlámalová Jessica (ZŠ Pod  Vinohrady Uh.Brod)  1.Bujáčková Hana (DDM Uh.Brod) 
2.Mandová Lucie (ZŠ Pod  Vinohrady Uh.Brod)  2.Bednaříková Tereza (ZŠ Uh.Ostroh) 
3.Krahulová Veronika (ZŠ Pod  Vinohrady Uh.Brod)  3.Mikulcová Radka (DDM Uh.Brod) 

 

III.kategorie: 6.-7.třída    IV.kategorie: 8.-9.třída 
1.Dufková Katka (ZŠ Pod Vinohrady Uh.Brod)  1.Morávková Lucie (ZŠ Uh.Ostroh) 
2.Doležálová Natálie (ZŠ Kunovice-Červená cesta)  2.Kélová Radka (ZŠ Uh.Hradiště-Východ) 
3.Bublíková Kamila (ZŠ Pod Vinohrady Uh.Brod)  3.Polanská Brigita (ZŠ Pod Vinohrady UB) 
 
Pořadatelem závodu byla 1 AC.Uh.Brod při ZŠ Pod Vinohrady ve spolupráci s ASŠK. 
Předcvičovala Naďa Zatloukalová a Stanislava Krajčová, v porotě hodnotily Jitka Žandovská ze Zlína, 
Helena Zemčíková, Miroslava Bilavčíková a Miroslava Králíková. 

 Vladimíra Chmelařová 

Děti Fitness-Moravské semifinále v aerobiku jednotlivců 
 

V neděli 21.11.2004 proběhlo na ZŠ v Napajedlích moravské kolo 
soutěže Děti-Fitness  aneb sportem proti drogám.Této soutěže se 
zúčastnila také děvčata z kroužku aerobiku ŠD pod vedením Bronislavy 
Bujáčkové a děvčata z oddílu aerobiku 1.AC p.uč. Chmelařové. 
V kategorii Školička (5 - 7 let) ve velmi silné konkurenci 90 děvčat 
soutěžily také: Jessica Zlámalová, Bára Pappová, Dominika Šáchová a Aneta 
Švehlíková. Svým výkonem dívky přesvědčily přísnou porotu a postoupily do 
finále mezi 20 nejlepších. Nejlepší výkon z našich děvčat podala Jessica, 
která se umístila na krásném 5. místě. 
Také v kategorii Přípravka (8 - 10 let) měla naše děvčata největší 
zastoupení: Natálka Machalíková, Zuzka Kvasnicová, Adélka Babulová, Lucka 

Mandová, Terezka Mošťková, Adriana Fojtáchová, Veronika Krahulová, Diovana Vartanisová a Veronika Koníčková 
bojovaly o postup do finále. Z oddílu 1.AC pak ještě soutěžila Diana Mazáčová, Lucka Bujáčková a Nikol Sedláčková. 
Do finále mezi 20 nejlepších ze sta startujících postoupily poslední tři jmenované a Verunka Koníčková. Lucka 
obsadila krásné 6.místo 
Je nutné připomenout, že všechny finalistky, tj. 20 děvčat z každé 
kategorie postupují do republikového kola do Prahy. 
V kategorii Mladších děvčat (11 - 13 let) jsme měli zastoupení šesti dívek 
z oddílu aerobiku: Brigita Polanská, Katka Dufková, Hela Kundratová, Klára 
Lásková, Monika Kročilová a Šárka Žáková. Do finále postoupila Brigita a 
Katka. Katka Dufková v konečném pořadí obsadila 5.místo z 87 
účastnic. 
Všem dívkám gratulujeme za vzornou reprezentaci školy a finalistkám 
držíme palce na republice 18.12.2004 v Praze!  
 

Dagmar Mandíková a Vladimíra Chmelařová 
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S P O R T O V N Í   O K É N K O 
 
FLORBAL 
 
Okrskové kolo - starší žáci, Uh.Brod 9.11.  
 

Skupina A:     Skupina B:  
II.UB  -  Šumice  3:0   Prakšice – Bojkovice  0:8 
St.Hrozenkov  - III.UB  4:0   Bojkovice – Nivnice  3:0 
II.UB  -  III.UB  5:1   Prakšice – Nivnice  2:5 
Šumice -  St.Hrozenko  0:4 
II.UB  - St.Hrozenkov  5:0 
Šumice  - III.UB  0:2 
Do čtyřčlenné finálové skupiny postoupili žáci II.UB, St.Hrozenkov, Bojkovic a Nivnice. Vzájemný zápas  se započítal 
do  tabulky finálové skupiny. 
 

Výsledky finálové skupiny:   Konečná tabulka: 
Bojkovice  -  St.Hrozenkov 2:1   1.II.UB  5b 11:3 
II.UB  - Nivnice  2:2   2.Bojkovice  4b   6:5 
Bojkovice – II.UB  1:4   3.Nivnice  2b   3:6 
Nivnice – St.Hrozenkov 1:1   4.St.Hrozenkov 1b   2:8 
 

Družstva II.UB a Bojkovic postoupila do finále a 23.11. sehrála rozhodující zápas, ve kterém zvítězilo družstvo ZŠ 
Pod Vinohrady. 
 

 
Okresní kolo – starší žákyně  Uh. Brod 10.11. 
 

Výsledky: 
St. Hrozenkov – Šumice  5:0 
Sportovní UH – Unesco UH  4:0 
II.UB – St. Hrozenkov   7:0 
Šumice – Sportovní UH  0:4 
Unesco UH – II.UB   0:4 
St. Hrozenkov – Sportovní UH  1:1 
Šumice – Unesco   1:1 
II. UB – Sportovní UH   4:0 
St. Hrozenkov – Unesco UH  2:3 
Šumice – II.UB   1:6 
 

Pořadí: 
1. II. UB    8b 
2. Sportovní UH   5b 
3. St. Hrozenkov   3b 
4. Šumice    1b 
 

 
VÍŤEZNÉ DRUŽSTVO ZŠ POD VINOHRADY POSTUPUJE DO KRAJSKÉHO KOLA. 

 
Pavel Jankůj a Jakub Plšek, 6.A 

 
 
Dnešní číslo pro vás připravili: 
Míša Mošťková a Jára Pospíšil z 9.D, Nikola Hauerlandová, Helena Jiříčková  a Tomáš 
Novák z 9.B, Adéla Jahodová, Lenka Plášková, Hana Valeriánová, Martin Flekač a Martin 
Kodet ze 7.B, Pavel Jankůj a Jakub Plšek z 6.A 
Obrázky namalovaly děti ze školní družiny, fotografie připravil Zbyněk Řezníček z 9.D 
 
 

Školní časopis Základní školy Uherský Brod, Pod Vinohrady  
pro tisk připravily Mgr.Vlasta Slavíčková a Mgr.Veronika Pálková 


